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„Boże Ciało” - narysował Mikołaj Karczewski, lat 11

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj Uroczystość I Komunii Świętej. Msze św. oprócz 7.30 i 18.00 w dolnym Kościele. Za tydzień Komunia
Święta o g. 11.00. Msze św. o g. 10.30 i 12.00 w dolnym Kościele.
2. W tym tygodniu jutro (8 VI) – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej Polski. W czwartek Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00. W tym
roku nie odbędzie się tradycyjna procesja ulicami parafii, natomiast po każdej Eucharystii, wystawienie
Najświętszego Sakramentu, litania do Najświetszego Serca Pana Jezusa i chwila adoracji. Ksiądz Proboszcz po
Eucharystii o g. 10.30, uda się z Najświętszym Sakramentem pod krzyże i kapliczki na terenie naszej parafii.
Odśpiewana będzie suplikacja oraz udzielone błogosławieństwo. Szadółki o g. 11.30, Kiełpinek o g. 12.00,
Halmanówka 12.15, przy przychodni przy ul. Kartuskiej o g. 12.30, przy ul. Cyprysowej o g. 12:45. Ponieważ nie
ma ograniczeń co do ilości osób w procesjach, tam gdzie będą możliwe, we wspomnianych miejscach też może być
dowolna ilość wiernych, ale z zachowaniem biezpiecznych odległości. W sobotę we wspomienie św. Antoniego
Padewskiego, nabożeństwo fatimskie z procesją o g. 17.15.
3. Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański, odwołał dyspensę od nieuczestnictwa w
niedzielnej Eucharystii, wydanej w związku z pandemią koronawirusa. Został również odwołany zakaz spotkań
formacyjnych i duszpasterskich. Zachęcamy do powrotu na niedzielne Eucharystie oraz spotkania duszpasterskie.
4. Nabożeństwo Czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. ok g. 18.30.
5. Informujemy, że został wyznaczony termin bierzmowania. Uroczystość odbędzie się 23. czerwca (wtorek) o g.
16.00. W związku z tym, ks. Tomasz zaprasza kandydatów do bierzmowania na spotkanie w najbliższą środę o g.
19.30 w górnym kościele.
6. W piątek, wspomnienie męczenników Ziemi Gdańskiej II wojny światowej. Adoracja Najświętszego Sakramentu
tradycyjnie w kaplicy adoracji po porannej Eucharystii przez cały dzień do g. 17.45. Zapraszamy!

Pierwsze czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)
Bóg miłosierny i łagodny
Psalm
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Drugie czytanie (2 Kor 13, 11-13)
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Ewangelia (J 3, 16-18)
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Intencja Apostolstwa Modlitwy
na miesiąc maj:
Intencja ewangelizacyjna —
Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni,
wierni służbie Słowa i ubogich, byli
ożywiającym znakiem dla całego
Kościoła.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Komentarz:
Miłość widoczna w wierności Boga osiągnęła szczyt we wcieleniu Syna Bożego: „Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne”. Wcielenie odsłoniło bogactwo wewnętrznego życia Boga, który jest Jedyny, lecz istnieje jako
Ojciec i Syn, i Duch Święty. Tę tajemnicę Stary Testament zaledwie przeczuwał, ale w sytuacji
politeistycznych wierzeń pogańskich mogła być źle zrozumiana. Prawda o Trójcy Świętej nie jest
wynikiem ludzkiej refleksji ani dedukcji, lecz jeszcze jednym owocem miłości Boga do człowieka.
Objawiając nam siebie, Bóg daje poznać, że spoiwem Osób Boskich jest miłość – do tego stopnia, że Bóg
jest Miłością.

7. Polecamy świeżą prasę katolicką: „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
Ks. Proboszcz

REDAKCJA
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz –
topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty: Piotr i Joanna Błędzcy, Bogusław
Olszonowicz, Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna
Tamowicz, Lucyna Witek,
Korekta: Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Karczewska
Strona 4

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
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Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek, 8. czerwca – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej Polski
Czwartek, 11. czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Sobota, 13. czerwca – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora
Kościoła.
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TRÓJJEDNA MIŁOŚĆ
Abp Wacław DEPO

Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego
wchodzimy dzisiaj na swoisty szczyt prawd wiary,
którym jest uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Mogłoby się wydawać, że tajemnica Trójjedynego
Boga dosięga jakiegoś zenitu dla umysłu i serca
ludzkiego. Tak sądząc, zapominalibyśmy jednak o
tym, że Trójjedyna Miłość objawia się wyłącznie
przez równie niedościgłą tajemnicę Jednorodzonego Syna Bożego, który w mocy Ducha
Świętego spełnił ofiarę z Siebie samego jako dar z
miłości.
Pierwsze czytanie wyraźnie podkreśla, że Stare
Przymierze nie objawia wewnętrznej tajemnicy
Boga. Niemniej jednak ludzie Starego Przymierza
mają niezwykłe wyczucie tajemnicy Boga. I choć
są „ludem o twardym karku”, to odwołując się do
wolności i Bożego Miłosierdzia, mają nadzieję
„uczynienia ich Bożym dziedzictwem” (por. Wj 34,
9).
Wiara w Boga Nowego Przymierza zostaje pogłębiona przez postać Jezusa Chrystusa i działanie
Ducha Świętego. To przez Niego człowiek i świat
zostali „stworzeni na nowo” i przyjęci do uczestnictwa w życiu Boga. To połączenie wiary w Jedynego Boga Izraela z Osobą i misją Jezusa Chrystusa oraz posłannictwem Jego Ducha nie narusza w
niczym transcendencji Boga Ojca i wnika w to, co
najgłębsze w Bogu.
Jezus, który objawia swym życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem „miłość Boga Ojca”, działa w jedności i mocy Ducha Świętego. To Jego ustanowił
Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą
Jego Krwi – jak podkreśla św. Paweł Apostoł.
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UWAGA! INTENCJE MOGŁY ULEC ZMIANIE.
W celu zamówienia intencji mszalnej, zapraszamy osobiście do zakrystii po Eucharystii lub do biura
parafialnego.

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:

To przez Chrystusa w Duchu Świętym, którego
otrzymaliśmy, możemy wołać do Boga: „Ojcze!”.
A więc nie jesteśmy już niewolnikami tego świata,
lecz domownikami Boga samego. Św. Jan Paweł II
w swoim liście apostolskim „Novo millennio ineunte” podprowadza nas do głębi tej niezwykłej tajemnicy, pisząc: „Jezus jest «Nowym Człowiekiem»,
który wzywa odkupioną ludzkość do udziału w Jego Boskim życiu”.

Poniedziałek 8.06.2020
8.00
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA

Jednak dopiero odczytany dzisiaj fragment
Ewangelii według św. Jana ukazuje nam nieskończony horyzont miłości Bożej. Jest to bowiem ta
sama tajemnica Miłości Trójjedynego Boga, który
„odwiecznie miłuje Syna”, a jednocześnie posyła Go
na świat, aby w zwyczajności życia ludzkiego,
zwłaszcza przez cierpienie i śmierć, uratować ludzi
od zagłady i potępienia. Jeśli więc ktoś nie
rozpoznaje tej najwyższej Prawdy, sprzeciwia się
jej – pozbawia się jednocześnie łaski i miłości
Boga, która jest z nią związana, i sam siebie osądza.

18.00

Bez Prawdy Trójjedynego Boga nie miałby sensu
żaden fragment rzeczywistości chrześcijańskiej,
jak: wiara, modlitwa, miłość, sakramenty, etyka, życie moralne, śmierć czy nieśmiertelność... To w tej
Prawdzie, ogarniającej całego człowieka, wszelka
„teoria teologiczna” przekłada się na tajemnicę istnienia ludzkiego i życie praktyczne. Trójjedyna Miłość stanowi więc Początek, Sens i Cel wszelkiej
rzeczywistości stworzonej, a zwłaszcza: człowieka...

12.00
13.15
18.00
Piątek 12.06.2020
8.00
1. wolna intenja.

18.00

2. wolna intencja
1. W intencji Mateusza i Pauliny z okazji 1. rocznicy ślubu, o Boże błog., i opiekę Maryi.
2. ++Wiesław i Zofia.
3. W intencji Elżbiety, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie – od Ruchu Rodzin
Nazaretańskich.

Wtorek 9.06.2020
8.00
1. wolna intencja.

2. wolna intencja.
1. W intencji Szymona i Małgorzaty w miesiąc po ślubie.
2. wolna intencja

Środa 10.06.2020
8.00
1. wolna intencja
18.00
Czwartek
7.30
9.00
10.30

18.00

2. wolna intencja
1. wolna intencja
2. W intencji Ewy i Jacka z okazji 19. rocznicy ślubu.
11.06.2020 BOŻE CIAŁO

wolna intencja
wolna intencja
W intencji Ewy i Jacka z okazji 33. Rocznicy slubu, O Boże błog., opiekę Maryi oraz za wnuka
Tymoteusza
wolna intencja
wolna intencja
+Teresa GRACZEWSKA.
2. wolna intencja
1. ++Edward, Jerzy, Henryk i siostra Stanisława.
2. wolna intencja

Sobota 13.06.2020
8.00
1. W intencji Marysi. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi.

2. wolna intencja
3. wolna intencja
Niech Maryja Niepokalana, będzie dla każdego przykładem miłości do bliźniego.

18.00
Niedziela 14.06. 2020
7.30
Dziękczynno – błagalna Jolanty i Piotra z okazji urodzin.
9.00
1. ++Janina DURKOWSKA i Piotr CURYŁO

2. Za Józefinę i Klementynę w dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi.
10.30 DK +Leon STUBIŃSKI
11.00 GK
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ – GR. I
12.00 DK ++Danuta oraz RODZICE z obojga stron.
13.15
1. ++Rozalia, Franciszek, Anastazja i Augustyn oraz ++ z rodziny.
18.00

2. ++Janina i Stanisław GIERCZAK, Jan i Henryk GUTOWSKI
1. ++MĄŻ Paweł i SYN Wojciech oraz ++RODZICE z obu stron.
2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Maryi dla MONIKI, LILIANY i
wnuczki AGATY.
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